
ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 لكي مير تيار كهربي يف الدائرة الكهربية جيب أن تكون الدائرة  . ......... 
بها بطارية       بها مصباح كهربي       مغلقة        مفتوحة         

   أي مما يلي يوجد يف مصباح الفلوريسنت وال يوجد يف املصباح املتوهج. ......... 

  مصدر التيار الكهربي يف الدائرة الكهربية. ......... 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

 فتيل املصباح       خبار الزئبق        غاز األرجون         غاز النيون         

األسالك        املفتاح        املصباح        البطارية         



  عند توصيل أكثر من مصباح يف دائرة كهربية على التوالي فإن شدة اإلضاءة. ......... 

  عند توصيل عدة مصابيح على التوازي يف دائرة كهربية فإن شدة إضاءة املصابيح....... 

  الزجاجي للمصباح على غاز  االنتفاححيتوي. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

تزداد ثم تقل       ال تتغري       تقل        تزداد        

ثاني أكسيد الكربون       النيرتوجني       األكسجني        األرجون         

تقل ثم تزداد       تظل ثابتة       تزداد        تقل        
0 



   عند توصيل املصابيح الكهربية علي التوالي فإن التيار الكهربي مير يف........ .. 

  متأل أنبوبة مصباح الفلوريسنت بغاز. ............. 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

ثالث مسارات        مسار واحد        
مسارين فقط       أربعة مسارات        

ثاني أكسيد الكربون       األرجون       النيون        الكلور        



ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

   يغطي سطح أنبوبة الفلوريسنت من الداخل بطبقة من. ......... 
التنجستني        الزئبق       مادة فوسفورية        النحاس        
  حيتوي مصباح الفلوريسنت على. ......... 

أربعة        ثالثة         فتيلني        فتيل واحد        
  .هربي تعتمد فكرة مصباح الفلوريسنت على انبعاث ضوء متألق ؛ نتيجة ملرور التيار الك

 ........ .خالل 
األسالك        غاز أو خبار        مادة سائلة        مادة صلبة        



  تصنع فتيلة املصباح الكهربي من. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

األلومنيوم       التنجستني        النحاس        احلديد        

   لقاعدة املصباح املتوهج كل الوظائف التالية ما عدا. .............. 

تتوهج وينبعث منها الضوء        حتمل املصباح قائمـًا        
بها نقاط التوصيل       توصل املصباح بالدائرة الكهربية        



ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

  أي من الدوائر األتية يضئ فيها املصباح الكهربي. ......... 



    توصل مصابيح الزينة على .......... 
ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

ال شيء مما سبق       التوالي والتوازي       التوازي        التوالي        

   خمرتع املصباح الكهربي هو العامل. ......... 
فيثاغورس       توماس أديسون       أرمشيدس        اسحق نيوتن        

   كل الغازات التالية تستخدم يف املصباح الكهربي ما عدا. ......... 
خبار الزئبق       اهلواء اجلوي       النيون        األرجون        



  يف صناعة املصابيح الكهربية   التنجستنييفضل استخدام...........  .... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

   كل مما يلي من مكونات املصباح الفلوريسنت ما عدا.  .............. 

ألنه ردئ التوصيل للكهرباء       ألن درجة انصهاره منخفضة        
ردئ التوصيل للحرارة       ألن درجة انصهاره مرتفعة        

سلكـًا حناسيـًا مسيكـًا        نقطيت توصيل        
زجاجي انتفاح        أنبوبة زجاجية         0



 ، عند احرتاق مصباح كهربي موصل على التوالي يف دائرة كهربية مع عدة مصابيح كهربية 
 ......... .فإن باقي املصابيح  

   بتحويل الطاقة الكهربية إىل طاقة ضوئية ......... تقوم. 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

حترتق       تنطفئ       تزداد شدة إضاءتها        تقل شدة إضاءتها        

املشاعل       ةاملصابيح الكهربي       يةاملصابيح الزيت       الشموع        
   حيتوي مصباح الفلوريسنت على غاز خامل مع قليل من خبار. ......... 

املاء       الفسفور       الزئبق        األرجون        



   سلك لوليب رفيع يوجد باملصباح. ......... 

   نوع من املصابيح يوجد به مسماران جانبيان وقطعتان معدنيتان للتوصيل. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

قاعدة املصباح       سلك من النحاس       نقاط التوصيل       فتيل املصباح       

املصباح ذو القاعدة املسمارية       املصباح ذو القاعدة احللزونية        
املصباح ذو القاعدة املعدنية       املصباح ذو القاعدة االنسيابية        



  مكون من مكونات املصباح يعمل على منع وصول اهلواء للفتيلة فيحفظها من االحرتاق.  ..... 

  نوع من املصابيح يطلق الضوء عن طريق تسخني السلك إىل درجة التوهج ............. 

  املسافة بني املقاومة ونقطة االرتكاز تسمي. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

سلك من النحاس       قاعدة املصباح       الزجاجي االنتفاح        نيالتنجستفتيل         

املصباح املتوهج       مصباح الفلوريسنت        
املصابيح املوفرة       املصابيح املدجمة        

  مصباح يوفر استهالك الطاقة. ............. 
مصباح الكريوسني       املصباح الزييت       تمصباح الفلوريسن        ياملصباح العاد        



  إىل  8مصابيح الفلوريسنت املدجمة هلا عمر افرتاضي أكرب من املصابيح العادية من. ....... 

 اسم غاز خامل ال يدخل يف صناعة مصباح الفلوريسنت ولكن اشتهر هذا النوع من املصابيح ب
 .......... .هذا الغاز 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

مرة 20        مرة 18         مرة 15        مرات  10        

األكسجني       الزئبق       النيون        األرجون         

  نوع من املصابيح يولد الضوء من البخار أو الغاز عندما مير فيه التيار الكهربي. ........ 
كل ما سبق       ةاملصابيح الزئبقي       جاملصباح املتوه        ت مصباح الفلوريسن        



  ال يستخدم املاء النقي يف إطفاء احلريق الناتج عن الكهرباء ألن املاء. ........... 

  من املواد املوصلة للكهرباء. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

  املسافة بني املقاومة ونقطة االرتكاز تسمي. ......... 

جيد التوصيل للكهرباء       ردئ التوصيل للكهرباء        
يقلل من احلريق       ال يؤذي األشخاص املنقذين        

الزجاج       اخلشب       البالستيك        احلديد         
   تتم تغطية األسالك الكهربية بطبقة من. ......... 

الزجاج       األلومنيوم       البالستيك        النحاس         



  زيادة التحميل الكهربي تؤدي إىل. ......... 

   تصنع األسالك الكهربية من. .............. 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

كل ما سبق       الصدمة الكهربية       احلرائق الكهربية        احلروق الكهربية         

اخلشب       احلديد       البالستيك        النحاس        

  الكهربية نتيجة ملرور التيار الكهربي خالل جسم االنسان .............. حتدث. 

ال شيء مما سبق       احلروق       الصدمة        احلرائق         



  الكهربية ......... مالمسة الشرارة الكهربية تسبب. 

  السقوط من فوق سلم إصابة. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

ال شيء مما سبق       الصدمة       احلرائق        احلروق         

عكسية       حقيقية       غري مباشرة        مباشرة        

  تسبب احلروق تدمري. ............ 

السجاد       الستائر       املفروشات        أنسجة اجلسم        



  من احتياطات التعامل مع الكهرباء. .......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

  كل من املواد التالية موصلة للكهرباء ما عدا. .......... 

ترك األسالك غري معزولة       العبث بالتوصيالت الكهربية        
وضع عدة وصالت يف املصدر الكهربائي       مبللة بأيدىعدم ملس األسالك         

مسامري احلديد       العملة املعدنية        
مفتاح معدني       قطعة القماش        



  عند وضع مواد قابلة لالشتعال بالقرب من جهاز يولد حرارة حتدث. ......... 

  تعتمد الصدمة الكهربية على. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

كل ما سبق       حرائق كهربية       حروق كهربية        صدمة كهربية        

احلرارة       شدة التيار والزمن       الزمن        شدة التيار        

  التوصيل للكهرباء ............ جسم االنسان. 
ال شي مما سبق       منعدم        جيد        ردئ        



  حيدث إذا ملست األسالك غري املعزولة وكنت مالمسًا لألرض. .......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

كل ما سبق       حرائق كهربية       حروق كهربية        صدمة كهربية         

  من املواد العازلة للكهرباء. .......... 
عملة معدنية       ساق حناس       ممحاة        مسمار معدني         

   كل املواد التالية موصلة للكهرباء ما عدا. .......... 
سلك حناسي       قطعة القماش       مسامري احلديد        العملة املعدنية        



   كل مما يلي من اإلصابات املباشرة الناجتة عن سوء استخدام الكهرباء ما عدا. ......... 

   ال يستخدم املاء يف إطفاء احلريق الناتج عن الكهرباء ألن. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

  املسافة بني املقاومة ونقطة االرتكاز تسمي. ......... 

السقوط من فوق سلم       احلروق        
احلرائق       الصدمة الكهربية        

ياملاء حيتوي على أمالح ال توصل التيار الكهرب       املاء يقلل من اشتعال احلريق        
املاء غري النقي ردئ التوصيل للكهرباء       املاء غري النقي موصل للكهرباء        



   كل مما يلي من املواد العازلة للكهرباء ما عدا. .......... 
ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

  يؤدي إىل   ( فيشة ) تشغيل أكثر من جهاز كهربي عن طريق نفس القابس. .......... 
كل ما سبق       حروق كهربية       زيادة التحميل الكهربي        صدمة كهربية         
 تعتمد األضرار الناجتة عن الصدمة الكهربية على  . .......... 

البالستيك       اخلشب       الزجاج        احلديد         

زمن مرور التيار الكهربي يف اجلسم      شدة التيار الكهربي املار يف اجلسم      
معًا( و        )               سرعة مرور التيار الكهربي يف اجلسم      



   يتم انتقال التيار الكهربي من حمطات توليد الكهرباء إىل املنازل عرب كابالت. ........ 

   حرائق حتدث نتيجة زيادة درجة حرارة األجهزة الكهربية. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

مغلفة بالورق       مغلفة بالرصاص       مغلفة مبادة عازلة        مغلفة بالقصدير        

اإلطفاء       فصل التيار بقطعة حديد       ترك املصابني        التنفس الصناعي        

  من اإلسعافات األولية اليت جيب فعلها عند وقوع حوادث بسبب التيار الكهربي. ........ 

حرائق ناجتة عن الغابات       حرائق ناجتة عن الكهرباء        
حرائق ناجتة عن الوقود       حرائق ناجتة عن الشمس        



ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 لكي مير تيار كهربي يف الدائرة الكهربية جيب أن تكون الدائرة  . ......... 
بها بطارية       بها مصباح كهربي       مغلقة        مفتوحة         

   أي مما يلي يوجد يف مصباح الفلوريسنت وال يوجد يف املصباح املتوهج. ......... 

  مصدر التيار الكهربي يف الدائرة الكهربية. ......... 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

 فتيل املصباح       خبار الزئبق        غاز األرجون         غاز النيون         

األسالك        املفتاح        املصباح        البطارية         



  عند توصيل أكثر من مصباح يف دائرة كهربية على التوالي فإن شدة اإلضاءة. ......... 

  عند توصيل عدة مصابيح على التوازي يف دائرة كهربية فإن شدة إضاءة املصابيح....... 

  الزجاجي للمصباح على غاز  االنتفاححيتوي. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

تزداد ثم تقل       ال تتغري       تقل        تزداد        

ثاني أكسيد الكربون       النيرتوجني       األكسجني        األرجون         

تقل ثم تزداد       تظل ثابتة       تزداد        تقل        
0 



   عند توصيل املصابيح الكهربية علي التوالي فإن التيار الكهربي مير يف........ .. 

  متأل أنبوبة مصباح الفلوريسنت بغاز. ............. 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

ثالث مسارات        مسار واحد        
مسارين فقط       أربعة مسارات        

ثاني أكسيد الكربون       األرجون       النيون        الكلور        



ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

   يغطي سطح أنبوبة الفلوريسنت من الداخل بطبقة من. ......... 
التنجستني        الزئبق       مادة فوسفورية        النحاس        
  حيتوي مصباح الفلوريسنت على. ......... 

أربعة        ثالثة         فتيلني        فتيل واحد        
  .هربي تعتمد فكرة مصباح الفلوريسنت على انبعاث ضوء متألق ؛ نتيجة ملرور التيار الك

 ........ .خالل 
األسالك        غاز أو خبار        مادة سائلة        مادة صلبة        



  تصنع فتيلة املصباح الكهربي من. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

األلومنيوم       التنجستني        النحاس        احلديد        

   لقاعدة املصباح املتوهج كل الوظائف التالية ما عدا. .............. 

تتوهج وينبعث منها الضوء        حتمل املصباح قائمـًا        
بها نقاط التوصيل       توصل املصباح بالدائرة الكهربية        



ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

  أي من الدوائر األتية يضئ فيها املصباح الكهربي. ......... 



    توصل مصابيح الزينة على .......... 
ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

ال شيء مما سبق       التوالي والتوازي       التوازي        التوالي        

   خمرتع املصباح الكهربي هو العامل. ......... 
فيثاغورس       توماس أديسون       أرمشيدس        اسحق نيوتن        

   كل الغازات التالية تستخدم يف املصباح الكهربي ما عدا. ......... 
خبار الزئبق       اهلواء اجلوي       النيون        األرجون        



  يف صناعة املصابيح الكهربية   التنجستنييفضل استخدام...........  .... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

   كل مما يلي من مكونات املصباح الفلوريسنت ما عدا.  .............. 

ألنه ردئ التوصيل للكهرباء       ألن درجة انصهاره منخفضة        
ردئ التوصيل للحرارة       ألن درجة انصهاره مرتفعة        

سلكـًا حناسيـًا مسيكـًا        نقطيت توصيل        
زجاجي انتفاح        أنبوبة زجاجية         0



 ، عند احرتاق مصباح كهربي موصل على التوالي يف دائرة كهربية مع عدة مصابيح كهربية 
 ......... .فإن باقي املصابيح  

   بتحويل الطاقة الكهربية إىل طاقة ضوئية ......... تقوم. 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

حترتق       تنطفئ       تزداد شدة إضاءتها        تقل شدة إضاءتها        

املشاعل       ةاملصابيح الكهربي       يةاملصابيح الزيت       الشموع        
   حيتوي مصباح الفلوريسنت على غاز خامل مع قليل من خبار. ......... 

املاء       الفسفور       الزئبق        األرجون        



   سلك لوليب رفيع يوجد باملصباح. ......... 

   نوع من املصابيح يوجد به مسماران جانبيان وقطعتان معدنيتان للتوصيل. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

قاعدة املصباح       سلك من النحاس       نقاط التوصيل       فتيل املصباح       

املصباح ذو القاعدة املسمارية       املصباح ذو القاعدة احللزونية        
املصباح ذو القاعدة املعدنية       املصباح ذو القاعدة االنسيابية        



  مكون من مكونات املصباح يعمل على منع وصول اهلواء للفتيلة فيحفظها من االحرتاق.  ..... 

  نوع من املصابيح يطلق الضوء عن طريق تسخني السلك إىل درجة التوهج ............. 

  املسافة بني املقاومة ونقطة االرتكاز تسمي. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

سلك من النحاس       قاعدة املصباح       الزجاجي االنتفاح        نيالتنجستفتيل         

املصباح املتوهج       مصباح الفلوريسنت        
املصابيح املوفرة       املصابيح املدجمة        

  مصباح يوفر استهالك الطاقة. ............. 
مصباح الكريوسني       املصباح الزييت       تمصباح الفلوريسن        ياملصباح العاد        

0



  إىل  8مصابيح الفلوريسنت املدجمة هلا عمر افرتاضي أكرب من املصابيح العادية من. ....... 

 اسم غاز خامل ال يدخل يف صناعة مصباح الفلوريسنت ولكن اشتهر هذا النوع من املصابيح ب
 .......... .هذا الغاز 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

مرة 20        مرة 18         مرة 15        مرات  10        

األكسجني       الزئبق       النيون        األرجون         

  نوع من املصابيح يولد الضوء من البخار أو الغاز عندما مير فيه التيار الكهربي. ........ 
كل ما سبق       ةاملصابيح الزئبقي       جاملصباح املتوه        ت مصباح الفلوريسن        



  ال يستخدم املاء النقي يف إطفاء احلريق الناتج عن الكهرباء ألن املاء. ........... 

  من املواد املوصلة للكهرباء. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

  املسافة بني املقاومة ونقطة االرتكاز تسمي. ......... 

جيد التوصيل للكهرباء       ردئ التوصيل للكهرباء        
يقلل من احلريق       ال يؤذي األشخاص املنقذين        

الزجاج       اخلشب       البالستيك        احلديد         
   تتم تغطية األسالك الكهربية بطبقة من. ......... 

الزجاج       األلومنيوم       البالستيك        النحاس         



  زيادة التحميل الكهربي تؤدي إىل. ......... 

   تصنع األسالك الكهربية من. .............. 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

كل ما سبق       الصدمة الكهربية       احلرائق الكهربية        احلروق الكهربية         

اخلشب       احلديد       البالستيك        النحاس        

  الكهربية نتيجة ملرور التيار الكهربي خالل جسم االنسان .............. حتدث. 

ال شيء مما سبق       احلروق       الصدمة        احلرائق         



  الكهربية ......... مالمسة الشرارة الكهربية تسبب. 

  السقوط من فوق سلم إصابة. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

ال شيء مما سبق       الصدمة       احلرائق        احلروق         

عكسية       حقيقية       غري مباشرة        مباشرة        

  تسبب احلروق تدمري. ............ 

السجاد       الستائر       املفروشات        أنسجة اجلسم        



  من احتياطات التعامل مع الكهرباء. .......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

  كل من املواد التالية موصلة للكهرباء ما عدا. .......... 

ترك األسالك غري معزولة       العبث بالتوصيالت الكهربية        
وضع عدة وصالت يف املصدر الكهربائي       مبللة بأيدىعدم ملس األسالك         

مسامري احلديد       العملة املعدنية        
مفتاح معدني       قطعة القماش        



  عند وضع مواد قابلة لالشتعال بالقرب من جهاز يولد حرارة حتدث. ......... 

  تعتمد الصدمة الكهربية على. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

كل ما سبق       حرائق كهربية       حروق كهربية        صدمة كهربية        

احلرارة       شدة التيار والزمن       الزمن        شدة التيار        

  التوصيل للكهرباء ............ جسم االنسان. 
ال شي مما سبق       منعدم        جيد        ردئ        



  حيدث إذا ملست األسالك غري املعزولة وكنت مالمسًا لألرض. .......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

كل ما سبق       حرائق كهربية       حروق كهربية        صدمة كهربية         

  من املواد العازلة للكهرباء. .......... 
عملة معدنية       ساق حناس       ممحاة        مسمار معدني         

   كل املواد التالية موصلة للكهرباء ما عدا. .......... 
سلك حناسي       قطعة القماش       مسامري احلديد        العملة املعدنية        



   كل مما يلي من اإلصابات املباشرة الناجتة عن سوء استخدام الكهرباء ما عدا. ......... 

   ال يستخدم املاء يف إطفاء احلريق الناتج عن الكهرباء ألن. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

  املسافة بني املقاومة ونقطة االرتكاز تسمي. ......... 

السقوط من فوق سلم       احلروق        
احلرائق       الصدمة الكهربية        

ياملاء حيتوي على أمالح ال توصل التيار الكهرب       املاء يقلل من اشتعال احلريق        
املاء غري النقي ردئ التوصيل للكهرباء       املاء غري النقي موصل للكهرباء        



   كل مما يلي من املواد العازلة للكهرباء ما عدا. .......... 
ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

  يؤدي إىل   ( فيشة ) تشغيل أكثر من جهاز كهربي عن طريق نفس القابس. .......... 
كل ما سبق       حروق كهربية       زيادة التحميل الكهربي        صدمة كهربية         
 تعتمد األضرار الناجتة عن الصدمة الكهربية على  . .......... 

البالستيك       اخلشب       الزجاج        احلديد         

زمن مرور التيار الكهربي يف اجلسم      شدة التيار الكهربي املار يف اجلسم      
معًا( و        )               سرعة مرور التيار الكهربي يف اجلسم      



   يتم انتقال التيار الكهربي من حمطات توليد الكهرباء إىل املنازل عرب كابالت. ........ 

   حرائق حتدث نتيجة زيادة درجة حرارة األجهزة الكهربية. ......... 

ة اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالي ختري: 

 مراجعـــة شهــر أبريـــل

مغلفة بالورق       مغلفة بالرصاص       مغلفة مبادة عازلة        مغلفة بالقصدير        

اإلطفاء       فصل التيار بقطعة حديد       ترك املصابني        التنفس الصناعي        

  من اإلسعافات األولية اليت جيب فعلها عند وقوع حوادث بسبب التيار الكهربي. ........ 

حرائق ناجتة عن الغابات       حرائق ناجتة عن الكهرباء        
حرائق ناجتة عن الوقود       حرائق ناجتة عن الشمس        




